
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «مقبرة الشهداء»عبد الهادي: إزالة األنقاض من مخيم اليرموك هدفه ترميم  •

 أبناء مخيم الحسينية يشكون جشع التجار •

 قبالة السواحل التركية 20مهاجرين وفقدان أكثر من  8غرق  •

 "يعلى التوال 16تركيا تحتجز الفلسطيني السوري "عمار عبود" لليوم "

    2169  عددال
12-10-2018 



 

 آخر التطورات

م تواصل السلطات التركية احتجاز الالجئ الفلسطيني السوري "عمار أحمد عبود" من أبناء مخي
 يومًا بحجة انتهاء صالحية إذن السفر الممنوح له. 16اليرموك، منذ 

من جانبه قال العبود عبر اتصال هاتفي مع مراسل مجموعة العمل أن عناصر شرطة إسطنبول 
اعتقلته من ساحة اسنيورت في منطقة جمهوريات ميدان هو وخمسة من الالجئين السوريين، 

الكيملك “منوح له بالرغم من أنه لديه بطاقة الحماية المؤقتة بحجة انتهاء صالحية اذن السفر الم
إال أن عناصر الشرطة لم يعترفوا بها واقتادوه إلى سجن في منطقة بانتيك بكركوي يا بهدي شابه 
في الجانب األسيوي، مضيفًا أن الالجئين األربعة الذين اعتقلوا معه تم اإلفراج عنهم منذ ثالثة 

عتقال، مشيرًا إلى أنه كلما استفسر من الشرطة عن موعد خروجه أجابوه أيام، وبقي هو قيد اال
 أنهم ينتظرون أن يأتي ملفه من منطقة كوم كابي في والية أكسراي. 

 
بدورهم ناشد عدد من الناشطين السلطات التركية وجمعيات حقوق اإلنسان والسفارة الفلسطينية 

بأسرع  الفلسطيني السوري "عمار أحمد عبود" في اسطنبول التدخل من أجل اإلفراج عن الالجئ 
 .وقت وحل أزمتهم وإخراجه من محنته

 8هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 
آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا قانونية ومعيشيًة صعبًة ويعانون من قلة فرص العمل 

 لعاملين.وانخفاض أجور ا



 

وفي موضوع آخر، أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد 
الهادي، أن ما يجري اليوم في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين من عمليات إلزالة ورفع الركام 

 واالنقاض هو لفتح الطرقات الرئيسية داخل المخيم باتجاه مقبرة الشهداء.

ل عبد الهادي في تصريح لجريدة الوطن المقربة من النظام السوري: "إنه جرى الطلب من وقا
الحكومة السورية بالموافقة على ترميم مقبرة الشهداء، من قبل الحكومة الفلسطينية وبإشراف 
منظمة التحرير، فوافقت الحكومة السورية مشكورة"، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم هو فتح الطرق 

، «وارع الرئيسية وإزالة األنقاض من الشوارع الرئيسية، لتمهيد طريق الوصول إلى المقبرةوالش
مضيفًا نحن فقط حاولنا من خالل التواصل مع الدولة السورية، الحفاظ على مقبرة الشهداء التي 

 .1965تضم رفات شهداء الثورة الفلسطينية منذ عام 

هداء بّين عبد الهادي أن هذه العمليات تتم بإشراف وعن عمليات الترميم الجارية في مقبرة الش
وتمويل منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا أن إعادة ترميم المقبرة هو أول خطوة على طريق 

 مشروع إعادة إعمار المخيم.

ونّوه مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية إلى أن قرار إعادة إعمار مخيم 
وك مازال بانتظار قرار الحكومة السورية، التي تدرس المخططات إلعادة إعمار كافة اليرم

المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، الفتًا إلى أن اليرموك هو جزء من مدينة دمشق والقرارات 
المرتبطة به تخص الحكومة السورية، وأن أي قرار ستتخذه بشأن المخيم سنكون إلى جانب 

 ، موضحًا أن المنظمة تتواجد كتمثيل سياسي.«موافقين عليهالحكومة السورية و 

وحول موعد عودة سكان اليرموك إلى منازلهم طلب عبد الهادي من األهالي الذين انتظروا لسبع 
سنوات حتى تمت استعادة المخيم التحلي بالصبر ريثما يتمكن النظام السوري من اتخاذ القرار 

 المناسب لذلك.

ك تناقض كبيرة في التصريحات الرسمية من قبل منظمة التحرير والفصائل الجدير ذكره أن هنا
صرح  11/9/2018الفلسطينية حول إعادة إعمار مخيم اليرموك وعودة سكانه إليه ففي يوم 

مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي إلحدى الوسائل 
ن ننسق ونتعاون مع الدولة السورية من أجل إعادة بناء مخيم اإلعالمية السورية "نحن اآل



 

اليرموك وصيانة المخيمات أخرى، وهنالك تعاون وتنسيق جيد وعالقات ممتازة بين دولة فلسطين 
والدولة السورية وإن شاء هللا قريبًا ستوضع المخصصات الالزمة إلعادة بناء البيوت التي دمرت 

ا للعودة إلى المخيمات في سوريا، ألن المخيم هو شاهد على ودعوة كل أهلنا، الذين خرجو 
 النكبة".

فيما أكد سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في االجتماع الذي عقد بين فصائل 
العمل الوطني في سورية مع اللجنة المشرفة على "مشروع إزالة األنقاض في مخيم اليرموك" يوم 

مقر المجلس الوطني بدمشق، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات  تشرين األول الجاري في 3
بشأن إزالة الركام واألنقاض من حارات وأزقة مخيم اليرموك، أن االجتماع ناقش جميع النقاط 
المتعلقة بالمضي قدمًا من أجل إزالة الركام واألنقاض من جميع شوارع وحارات مخيم اليرموك 

سكانه إليه، منوهًا إلى أن هذه العودة ينتظرها أبناء اليرموك بفارغ  بالسرعة القسوة تمهيدًا لعودة
 الصبر.

فقد أكد على أن اللجنة  -القيادة العامة –أما طالل ناجي األمين المساعد في الجبهة الشعبية 
من بيوت ومنازل  %60إلى  50أكدت للفصائل الفلسطينية المجتمعة على أن هناك حوالي 

 للسكن، وأن بإمكان سكانها العودة إليها والبدء بترميمها وإصالحها. مخيم اليرموك صالحة 

في غضون ذلك، يشكو أبناء مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق مما وصفوه 
"جشع التجار"، حيث يتحكم التجار بأسعار المواد وبشكل متفاوت بين أسواق الحسينية 

 والمشروعين.

لجهات المعنية بغياب رقابتها على التجار وتحكمهم في األسعار وخاصة واتهموا وزارة التموين و 
في موسم التموين، الذي يعين األهالي في وقت شّدتهم وحاجتهم، فيما كشف عدد من أبناء 

 المخيم أن مرّد األزمة تواطؤ من دوريات وزارة التموين والتجار.

ق األهالي في ظل ضعف مواردهم وقال أحد أبناء المخيم أن رفع أسعار وبشكل مزاجي، أره
 المالية وارتفاع األسعار في البالد عامة، عالوة على إيجار المنازل.



 

بينهم نساء وأطفال بعد غرق قاربهم  20مهاجرين وفقد أكثر من  8وبين تركيا واليونان، قضى 
لى جزيرة في بحر إيجة على السواحل التركية، أثناء توجه القارب الذي يقلهم بشكل غير نظامي إ

 كيوس اليونانية.

جثث وناجية واحدة، وفقد بقية المهاجرين  8وقال ناشطون أن خفر السواحل التركي عثر على 
شخصًا، فيما تجري عمليات بحث مكثفة للعثور على  35أطفال، ويقدر العدد الكلي ب 5وبينهم 
 ناجين.

 
كم من السواحل التركية  2وكان القارب قد انطلق أول أمس باتجاه جزيرة كيوس، وبعد مسافة 

تعرض إلى الغرق على الرغم من التحذيرات التي سبقت هذه الرحلة من أن الطقس سيء وال 
 يصلح لإلبحار بقوارب المهاجرين.

ب السورية نحو اليونان يشار إلى استمرار تدفق الالجئين الفلسطينيين الفارين من أتون الحر 
للوصول إلى دول اللجوء، في حين ينتظر المئات منهم على األراضي التركية لركوب "قوارب 

 الموت".


